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Van G Gelder 

in Apeldoorn. 

moet dicht 
Van onze correspondent 

DEN HAAG — Van Gelder Papier 
blijft vooralsnog bij haar standpunt, 
dat de fabriek in Apeldoorn waar vijf 
honderd mensen werken gesloten moet 
werden. De ee ziet weinig in het 

“plan van de werknemers, de fabriek 
gedeeltelijk in stand te houden. Niette- 
min is de directie bereid het plan met 

‚de redeting. te. bepraten. i 

Een en ander is meegedeeld na hef 
“overleg tussen de vakbonden met Van: 
„Gelder. De werknemers in Apeldoorn: 

zien. nog, „altijd kans de werkgelegen+ 
heid vöor 230 mensen in stand te hou“. 
den. De directie wijst hef plan van de 

v‘hands;omdat het te veel kost: rond 
veertien miljoen gulden de komende 
drie jaar. 
‘Problemen zijn er ook voor een ves 

“tiging van het concern in Rotterdam: 
De directie is van mening dat de pro-! 
duktie van verpakkingspapier in de 
toekofnst met 123 mensen mogelijk is, 
Nu werken er 210 mensen. Van Gel: 
der wil ook mensen kwijt in de zoge 

haamde indirecte sector (kantoren 
e.d). Het plan was een vermindering 
van 280 mensen, maar de bonden heb-. 

„ben het idee, dat het er minder zullen. 
worden. Op 13 mei wordt er weer ge- 

‚praat. 

Strakarton, 
Intussen hebben Kamerleden van de 

PvdA, ARP en KVP hun zorgen aan. 
ministers Boersma en Lubbers ken- 
baat. gemaakt over de positie van de 

_strokartonbedrijven die in Groningen, 
staan. Daar zullen ook ontslagen en; 

“sluitingen worden aangekondigd. Het. 
zou om: zeshonderd tot duizend men=s _ 

__sen gaan, De Kamerleden vinden dit’ 
onaanvaardbaar voor het noorden en; 
in strijd met het regeringsbeleid. 

Minister Lubbers heeft het socialis-. 
tische Kamerlid Roethof donderdag la-: 
ten weten, dat de overheid geen mo- 
gelijkheden ziet de afbouw van het'- 
aantal werknemers bij SMDK-Staal-' 
gietwerk in Utrecht tegen te gaan. 
SMDK is onder meer een belang van: 
Hoogovens. Het gaat om een ontslags 
van 129 mensen. Over de gang van ‘za-? 
ken bij SMDK is een rapport samen-" 
gesteld, dat minister Lubbers de Ka-, 
mer niet ter inzage kan geven.


